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Ode til et avisbud
Af Inga Bjerregaard

Når man læser gamle årgange af de lokale aviser 
igennem og søger efter noget bestemt, kan man i ste
det falde over noget helt andet, f.eks. en hyldest til en 
flittig kvinde.

Var man kirkegænger i begyndelsen af vort århund
rede, vil man uundgåeligt i våbenhuset have mødt 
den ældre kone Caroline Franzmann. H un var kir
kekone, tog sig af rengøring i kirken og alle praktiske 
foranstaltninger i forbindelse med gudstjenester, 
bryllupper, begravelser og andre kirkelige handlin
ger. H un var klædt i sin fineste sorte kjole og bar 
oven på den et hvidt forklæde. M adam Frantz- 
mann, som hun altid kaldtes, har sikkert nydt i sin 
alderdom at stå der i kirkedøren og hilse på byens 
borgere og tage sig af, at alt gik ordentligt til. Hun 
følte sig ansvarlig for, at brudeparrene nu knælede 
på de rette tidspunkter under bryllupsceremonien, 
og hun dirigerede til tider med dem, så det nok har 
knebet den gode pastor Kiørboe at lade være at 
trække på smilebåndet.

M adam Frantzmanns liv havde ellers ikke været 
en dans på roser. H un var født 1850 i Sverige, velsag
tens i trange kår, og var så på et tidspunkt kommet 
til Kolding og var blevet gift med en maler. Sammen 
fik de fire børn. Desværre blev Carolines mand me
get tidligt syg. H un hjalp ham så godt hun kunne 
med hans erhverv i nogle år, men tilsidst bukkede 
han under og døde som 36-årig efter et langt syge
leje. Caroline måtte så klare sig, som hun bedst 
kunne med småhverv. Børnene var små ved fade
rens død. Den yngste var 7 år. M en Caroline arbej

dede for at holde sulten fra dørene. Hun gjorde rent 
og bragte brød ud for bageren. Om søndagen assi
sterede hun gennem en halv menneskealder i re
staurationen i Bramdrup skov. Igennem 25 år var 
hun avisbud på »Kolding Avis«. H un nåede at have 
jubilæum  i 1913, før hun som 63-årig frasagde sig 
det og kunne nøjes med arbejdet som kirkekone i 
Kolding kirke. Da var børnene fra hånden, og hun 
boede alene i sit hus i Katrinegade 64.

Ved 25-års jubilæet stod følgende ode at læse i da
gens udgave af »Kolding Avis«. Den er skrevet som 
en hyldest til den gæve kone, der i en omtale også be
nævnes som »vort ældste bybud«. M an ønsker 
hende en blid livsaften og takker hende for trofast
hed og udholdenhed i de 25 år, hvor hun slæbte avi
ser rundt til de mange abonnenter i byen. Oden ly
der således:

T il  Caroline F ranzm ann
1888 -  23. april -  1913

M anden syg, og der var nød i hjemmet 
intet brød til børnene de små 
søge hjælp og trøst hos nogen fremmed 
ej De kunde, ville ej forstaa.
Selvhjælp, ved vi, det var Deres tanke 
plads som bud De ved avisen fik 
og det blev for Dem en redningsplanke, 
derfra De blev kendt, og godt det gik.
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M anden døde, selv De maatte vinde, 
stræbe fremad, holde børn og hjem.
Som en tro, alsidig, flittig kvinde, 
lykkedes det virkelig for Dem.
Gud han var Dem god, De selv maa sige 
og vi ved, at medens tiden svandt 
agtelse hos fattige og rige 
De ved Deres flid og stræben vandt.

Nu er 25 år forsvunden
og det gamle blad Kolding Avis 
har ved Dem en vej til hold’re funden, 
trofast gennem regn og sne og is.
Var der solskin, sommer, De måtte ile 
hen til anden gerning tidsnok naa, 
Caroline Franzm ann saaes at smile, 
holde ud ved det, hun tog sig paa.
Ja , det huskes alt, hvad De udretted 
i de 25 aar, der gik.

Ind i livets gerning har De fletted, 
ret et mønster, der kan holde stik. 
Tak for Deres troskab, brave kvinde, 
mange sande venner hilser Dem 
og med takken gode ønsker finde 
her paa mindedagen for Dem frem.

M adam  Frantzm ann døde i 1929 som 78-årig. H en
des slidsomme liv har nok lignet så mange andre en
lige kvinders på den tid. M en når hun nu er blevet 
husket, er det, fordi hun var avisbud og holdt så 
længe ud, at »Kolding Avis« fandt anledning til også 
at hylde hende.
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